
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πνευματικοί άνθρωποι, «όρθιοι ή ορθούμενοι»; 

 

 Τελικόσ ςτόχοσ κάκε πνευματικοφ μόχκου (είτε φιλοςοφικοφ, είτε 

επιςτθμονικοφ, είτε καλλιτεχνικοφ) είναι, βζβαια, θ εξερεφνθςθ, θ ερμθνεία 

και θ κατάκτθςθ του κοςμικοφ και ηωικοφ «μυςτθρίου», που οδθγοφν ςτθν 

ουςιαςτικι, βακφτερθ «ευδαιμονία» του ανκρϊπου. Ο πόκοσ, το πάκοσ και θ 

δυνατότθτα τθσ Γνϊςθσ είναι, για τον πνευματικό άνκρωπο, αυτόσ τοφτοσ ο 

λόγοσ φπαρξισ του. 

 Μζςα ςτθν κοινωνικι ςφαίρα, τα πνευματικά αγακά είναι τόςο 

απαραίτθτα όςο και τα υλικά. Παραφράηοντασ τον αφορισμό του Κάντ, κα 

λζγαμε πωσ «θ φλθ χωρίσ πνεφμα είναι τυφλι, αλλά και το πνεφμα χωρίσ τθν 

φλθ είναι κενό». Μια κοινωνία που νοιάηεται μόνο για τα υλικά αγακά είναι 

μια κοινωνία ηϊων, μια κοινωνία που νοιάηεται μόνο για τα πνευματικά 

αγακά είναι κοινωνία αςκθτϊν. Αλλά ο άνκρωποσ, ο κοινωνικόσ άνκρωποσ 

δεν είναι οφτε ηϊο οφτε αςκθτισ. Χρειάηεται και τα υλικά αγακά για να 

υπάρξει και τα πνευματικά αγακά για να υπάρξει ςωςτά. Τα πρϊτα κα του 

δϊςουν το «ηθν» και τα δεφτερα το «ευ ηθν». 

 Και εδϊ προβαίνει, βαρφτατθ, θ ευκφνθ των πνευματικϊν ανκρϊπων 

για τθν πορεία τθσ κοινωνίασ. Σ’ αυτοφσ ζχει λάχει ο κλιροσ να οπλίςουν όχι 

μόνο με οργάνωςθ και μζκοδο, αλλά και με ζρειςμα, με νόθμα, με ςκοπό. 

Μια κοινωνία που δεν ξζρει πϊσ βαδίηει, είναι κοινωνία τυφλϊν, 

καταδικαςμζνθ να ηει μζςα ςτο ίδιο τθσ το ςκοτάδι. Και τουσ «πρζποντεσ» 

δρόμουσ, λόγουσ και ςκοποφσ τθσ δεν μπορεί να τθσ τουσ δείξει άλλοσ από 

τον πνευματικό άνκρωπο. *…+ 

Νεοελληνική Γλώσσα              



 

 

 Και ζχει όλεσ τισ δυνατότθτεσ γι’ αυτό. Κατζχοντασ τθ Γνϊςθ, μπορεί και 

πρζπει να καταπολεμιςει τθν άγνοια και τθν αμάκεια. Κατζχοντασ τθν 

Αλικεια, μπορεί και πρζπει να εξοβελίσει το ψζμα και τθν απάτη. 

Κατζχοντασ τθν Αρετι (ςτθν υψθλι ζννοια που ζδιναν ςτον όρο οι Ζλλθνεσ) 

μπορεί και πρζπει να αντισταθεί ςτθν κακότθτα, ςτθν αδικία, ςτθ βία, ςτο 

μίςοσ, ςτθ χυδαιότητα. Ο πνευματικόσ άνκρωποσ δεν ολοκλθρϊνεται παρά 

μόνο όταν γίνεται παιδαγωγόσ και φρουρόσ τθσ κοινωνίασ όπου ηει. Όταν τθν 

«παιδεφει» αλλά και τθν προςτατεφει, όταν τθν αναςφρει από το ςκότοσ τθσ 

φυςικισ αμάκειασ, αλλά και τθν προαςπίηει από το τεχνθτό ςκότοσ που 

επιχειροφν ν’ απλϊςουν γφρω τθσ οι επιτιδειοι και οι πονθροί. *…+ 

 Και το χρζοσ αυτό του πνευματικοφ ανκρϊπου γίνεται πολλαπλάςιο ςε 

ϊρεσ κρίςθσ – κρίςθσ ιδεϊν, αρχϊν, κεςμϊν, δικαιωμάτων. Τότε, προπάντων, 

ζχει κακικον ο πνευματικόσ άνκρωποσ να δράςει, να μιλιςει, να αγωνιςτεί, 

για να υπεραςπίςει τα «παλλάδια» τα δικά του και τθσ κοινωνίασ, για να 

φωτίςει τουσ αφϊτιςτουσ, να κινιςει τουσ νωκροφσ, να γαλβανίσει τουσ 

ενκουςιϊδεισ, να ξεςκεπάςει τουσ καπιλουσ, να καταγγείλει τουσ 

επιτιδειουσ. Τότε – όταν απειλείται θ ελεφκερθ ςκζψθ, ο ελεφκεροσ λόγοσ, 

δθλαδι θ ίδια θ υπόςταςθ του πνευματικοφ και κάκε ανκρϊπου – κα δείξει 

ο πνευματικόσ άνκρωποσ αν «τθρεί» πραγματικά τθν «πίςτθ» που 

επαγγζλλεται. Σωπαίνοντασ από αυταρέσκεια, δειλία ι καιροςκοπία 

προδίνεται και προδίνει. «Αδικεί πολλάκισ ου μόνο ο ποιϊν τι, αλλά και ο μθ 

ποιϊν» λζει ο Μάρκοσ Αυριλιοσ. Και ο πνευματικόσ άνκρωποσ που ςωπαίνει 

ςε κρίςιμεσ ϊρεσ, «αδικεί» όχι μόνο ο ίδιοσ μα, ςε τελευταία ανάλυςθ, και 

τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί, κλείνοντασ τα μάτια ςτον εξανδραποδισμό 

των γφρω του, κα τ’ ανοίξει μια μζρα και κα δει πωσ ζχει γίνει ανδράποδο και 

ο ίδιοσ. 

 Σε τζτοιεσ ϊρεσ κρίςθσ δείχνει ο πνευματικόσ άνκρωποσ αν είναι 

οδθγόσ ι οδθγοφμενοσ, «όρκιοσ ι ορκοφμενοσ» - αν ςτζκεται όρκιοσ μόνοσ 

του ι τον ςτινουν όρκιο οι άλλοι. Αλλά ο πνευματικόσ άνκρωποσ, που 

δζχεται το ρόλο του ουραγού τθσ αγζλθσ, που παραδζχεται να «περιαχκεί» 

ςε κατάςταςθ ανδρεικέλου, που απαρνιζται το ςπουδαιότερο και 

ευγενικότερο μζροσ τθσ αποςτολισ του, παφει να είναι πνευματικόσ θγζτθσ… 

 



 

 

 
Μ. Πλωρίτης,  Εφημ. « ΣΟ ΒΗΜΑ », 12-5-82. Απόσπασμα  

 

παλλάδια: ιερά αντικείμενα κεωροφμενα ωσ προςτατευτικά μζςα 

 
ΕΡΩΣΗΕΙ 

Α. Να ςυντάξετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε μία παράγραφο 100 – 120 

λζξεων. 
Μονάδες 25 

 

Β1. «Ο πνευματικόσ άνκρωποσ δεν ολοκλθρώνεται παρά μόνο όταν γίνεται 

παιδαγωγόσ και φρουρόσ τθσ κοινωνίασ όπου ηει» : Σε μία παράγραφο 80 – 

100 λζξεων να ςχολιάςετε τθν παραπάνω φράςθ του κειμζνου. 
Μονάδες 12 

 

Β2. α. «Τότε, προπάντων……… καταγγείλει τουσ επιτιδειουσ» (5θ 

παράγραφοσ): Να εξθγιςετε τθ ςκοπιμότθτα χριςθσ τθσ υποτακτικισ 

ςφνδεςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα του κειμζνου. 
Μονάδες 3 

 

Β2. β. Στο κείμενο χρθςιμοποιείται, ωσ επί το πλείςτον, το γ’ ενικό πρόςωπο. 

Να αιτιολογιςετε τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι του ςυγγραφζα. 
Μονάδες 2 

 

Β3. Να ερμθνεφςετε τθ χριςθ των ειςαγωγικϊν: «μυςτθρίου», 

«ευδαιμονία», «ευ ηθν», «παλλάδια», «πίςτθ». 
Μονάδες 5 

 

Β4. Με ποιον τρόπο αναπτφςςεται θ 2θ παράγραφοσ του κειμζνου; 
Μονάδες 3 

 

Β5. α. Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του 

κειμζνου: αφοριςμόσ, απάτθ, γαλβανίςει, αυταρζςκεια, ανδρεικζλου. 
Μονάδες 5 



 

 

 

Β5. β. Να γράψετε ζνα αντϊνυμο για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του 

κειμζνου: εξοβελίςει, αντιςτακεί, χυδαιότθτα, εξανδραποδιςμό, ουραγοφ. 
Μονάδες 5 

 

Γ. Δεδομζνθσ τθσ θχθρισ απουςίασ των πνευματικϊν ανκρϊπων από τα 

κοινωνικά και πολιτικά δρϊμενα, να ςυντάξετε μία ανοιχτι επιςτολι ςε 

εφθμερίδα τθσ πόλθσ ςασ (500 – 600 λζξεων), ςτθν οποία κα παρουςιάςετε 

αρχικά τουσ παράγοντεσ αναςτολισ του ζργου τουσ. Στθ ςυνζχεια, να 

αναδείξετε τθν αξία τθσ ςυνειςφοράσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ 

πραγματικότθτασ. 
Μονάδες 40 

 
 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α. Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο διερευνάται το χρζοσ του πνευματικοφ 

ανκρϊπου. Αρχικά, προςδιορίηεται θ αποςτολι του ωσ αγϊνασ αναηιτθςθσ 

και κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ για τθν προάςπιςθ τθσ ανκρϊπινθσ ευτυχίασ. 

Ερμθνεφεται, επίςθσ, θ αναγκαιότθτα τόςο των υλικϊν όςο και των 

πνευματικϊν αγακϊν, επιςθμαίνοντασ ότι τα δεφτερα διαςφαλίηουν τθν 

ευηωία. Ο πνευματικόσ άνκρωποσ, άλλωςτε, αναλαμβάνει το ρόλο του 

φωτιςμζνου κακοδθγθτι, κακϊσ είναι κάτοχοσ τθσ γνϊςθσ, τθσ αλικειασ και 

τθσ αρετισ, γι’ αυτό και ικανόσ να διαπαιδαγωγεί και να προςτατεφει τθν 

κοινωνία από τα δεινά που τθ μαςτίηουν. Σε περιόδουσ μάλιςτα κρίςθσ αυτό 

το κακικον του πολλαπλαςιάηεται και διευκρινίηεται ότι θ όποια ςιωπι ι 

απάκειά του επιβεβαιϊνει τθν υποδοφλωςι του. Διαπιςτϊνεται, τζλοσ, ότι, 

όποιοσ αποποιείται τθν πνευματικι και κοινωνικι του αποςτολι, δεν είναι 

πνευματικόσ ταγόσ. 

    

 Β1. Ο πνευματικόσ άνκρωποσ δεν ολοκλθρϊνεται παρά μόνο όταν γίνεται 

παιδαγωγόσ και φρουρόσ τθσ κοινωνίασ όπου ηει. Αυτι άλλωςτε είναι και θ 

αποςτολι του. Να διαπαιδαγωγεί, δθλαδι, θκικά μεταλαμπαδεφοντασ ςτουσ  



 

 

 

ςυμπολίτεσ του θκικζσ αρετζσ, όπωσ ανκρωπιά, ανιδιοτζλεια, 

μετριοφροςφνθ, εντιμότθτα αλλά και κοινωνικζσ αρετζσ, όπωσ 

διαλλακτικότθτα, ςυλλογικι ςυνείδθςθ, ςυνεργατικό πνεφμα, ευγενισ 

άμιλλα. Επίςθσ, με τθν πολφπλευρθ μόρφωςι του και τθν κριτικι του 

δεινότθτα κακίςταται κεματοφφλακασ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων, αγωνιηόμενοσ για τθν καταςτολι των φαινομζνων 

κοινωνικισ πακογζνειασ  κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ τθσ κοινωνίασ και απαλλάςςοντασ, τζλοσ, το λαό από 

μθχανιςμοφσ που επιδιϊκουν τον εξανδραποδιςμό του. Ζτςι, αποκτά το ρόλο 

του ρυκμιςτι τθσ εποχισ του, φωτίηοντασ κάκε ςκοτεινι πτυχι τθσ 

ςφγχρονθσ κοινωνίασ. 

 

Β2. α. Στο ςυγκεκριμζνο χωρίο του κειμζνου χρθςιμοποιείται τόςο θ απλι 

(«…να δράςει, να μιλιςει, να αγωνιςτεί») όςο και θ διαδοχικι υπόταξθ 

(«….για να φωτίςει τουσ αφώτιςτουσ, να κινιςει τουσ νωκροφσ,……να 

καταγγείλει τουσ επιτιδειουσ»). 

Η υποτακτικι ςφνδεςθ προςδίδει πυκνότθτα ςτο λόγο και αναδεικνφει τισ 

λογικζσ ςχζςεισ ενόσ ςφνκετου νοιματοσ. Η χριςθ τθσ είναι κυρίωσ δείγμα 

ςφνκετθσ ςκζψθσ και υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου. 

 

Β2. β. Το γ’ ενικό πρόςωπο χρθςιμοποιείται για να καταςτιςει το μινυμα 

γενικόλογο, προςδίδοντάσ του κακολικό κφροσ και κακιςτϊντασ τον τόνο του 

κειμζνου απρόςωπο. 

 

Β3.  «μυςτθρίου»: μεταφορικι χριςθ τθσ λζξθσ 

«ευδαιμονία»: προςδίδει ζμφαςθ  

«ευ ηθν»: αρχαιοελλθνικόσ όροσ 

«παλλάδια»: μεταφορικι χριςθ τθσ λζξθσ 

«πίςτθ»: ειρωνικόσ τόνοσ  

 

 

 



 

 

Β4. Τρόποσ ανάπτυξθσ: αιτιολόγθςθ 

       Ο ςυγγραφζασ ερμθνεφει τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τόςο των 

πνευματικϊν όςο και των υλικϊν αγακϊν για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

κοινωνίασ. 

 
Β5. α. υνώνυμα:   

αφοριςμόσ: γνωμικό 

απάτθ: φενάκθ 

γαλβανίςει: ενιςχφςει, κωρακίςει 

αυταρζςκεια: αυτοκαυμαςμόσ, ναρκιςςιςμόσ 

ανδρεικζλου: υποχείριου 

 
Β5. β. Αντώνυμα:   

εξοβελίςει: αποδεχτεί, ενςτερνιςτεί 

αντιςτακεί: υποταχκεί 

χυδαιότθτα: αβρότθτα, προςινεια 

εξανδραποδιςμό: απελευκζρωςθ 

ουραγοφ: πρϊτου 

 

Γ. Προσφώνηση: Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ, 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ: (Αναφορά ςτο λόγο ςφνταξθσ τθσ επιςτολισ – προςδιοριςμόσ 

του όρου «πνευματικόσ άνκρωποσ») Οι πνευματικοί άνκρωποι διακζτουν 

πολφπλευρθ μόρφωςθ, πνευματικι ςυγκρότθςθ, αυτογνωςία, αλτρουιςμό, 

διαλλακτικότθτα, ευςυνειδθςία, ελεφκερθ βοφλθςθ, ανκρωπιςτικά 

αιςκιματα, κοινωνικι και πολιτικι ευαιςκθςία. Προβλθματίηονται με κριτικό 

πνεφμα πάνω ςτα προβλιματα του ςφγχρονου ανκρϊπου και αναλαμβάνουν 

πνευματικι και κοινωνικι αποςτολι. Δυςτυχϊσ, όμωσ, ςιμερα αποτελεί 

οδυνθρι πραγματικότθτα θ αποχι των πνευματικϊν ανκρϊπων από τα 

κοινωνικά και πολιτικά δρϊμενα, γεγονόσ που  προβλθματίηει για τθν πορεία 

τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.  

 
 



 

 

ΚΤΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Α’ Κύριο Ζητούμενο: Λόγοι αναστολής του έργου των πνευματικών 

ανθρώπων 

 

 Προσωπικοί λόγοι: Η μοιρολατρικι κεϊρθςθ ηωισ, που ςυχνά τουσ 

χαρακτθρίηει, αποδυναμϊνει το αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ, κακϊσ 

κρίνεται ότι είναι μάταιθ θ προςπάκεια για κοινωνικι αλλαγι. Λόγω τθσ 

αυταρζςκειάσ τουσ περιφρονοφν το πλικοσ και οχυρϊνονται πίςω από τισ 

πνευματικζσ τουσ αναηθτιςεισ, επιλζγοντασ τθν αςφάλεια τθσ μοναξιάσ τουσ 

και αποφεφγοντασ τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ αντιπαρακζςεισ.  Λόγοι 

επίςθσ αυτοπροβολισ μζςω τθσ ςτείρασ αμφιςβιτθςθσ και τθσ μθδενιςτικισ 

κεϊρθςθσ τθσ ηωισ υπαγορεφουν τθν αναςτολι του ζργου τουσ. Δεν 

απουςιάηουν τζλοσ και οι περιπτϊςεισ εξυπθρζτθςθσ ιδιοτελϊν 

ςυμφερόντων, οι οποίεσ οδθγοφν ςε ςυμβιβαςμοφσ με το κοινωνικό και 

πολιτικό κατεςτθμζνο. 

 

 ύγχρονη πραγματικότητα: Η πνευματικι μονομζρεια, ο υλιςμόσ, ο 

ατομικιςμόσ, θ θκικι αλλοτρίωςθ, που ςυνκζτουν το πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ 

τεχνοκρατικισ κοινωνίασ, δεν αφινουν περικϊρια για παρεμβάςεισ από 

ανκρϊπουσ του πνεφματοσ, αλλά εντείνουν τθν αποςταςιοποίθςι τουσ. 

Συχνά το ζργο τουσ παραγκωνίηεται από τθν πολιτικι θγεςία και τα Μ.Μ.Ε. 

κακϊσ γι’ αυτοφσ ο κοινωνικόσ προβλθματιςμόσ δεν εξυπθρετεί τα 

ςυμφζροντά τουσ και δεν ευνοεί τθ χειραγϊγθςθ και τον πνευματικό 

εξανδραποδιςμό του λαοφ. Το πνεφμα επίςθσ τθσ αναξιοκρατίασ που 

χαρακτθρίηει τθ ςφγχρονθ εποχι δεν επιτρζπει τθν ανάδειξθ αλθκινά 

πνευματικϊν ανκρϊπων που κα μποροφςαν να διαδραματίςουν καίριο ρόλο 

ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Β’ Κύριο Ζητούμενο: Χρέος των πνευματικών ανθρώπων στη 

σύγχρονη εποχή 

 Με το πνευματικό τουσ ζργο και τθ ςτάςθ ηωισ αποτελοφν πρότυπο για 

τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. Μεταλαμπαδεφουν ιδανικά, αξίεσ (αλλθλεγγφθ, 

δικαιοςφνθ, αξιοκρατία, κοινωνικι ςυνείδθςθ…). Αποδεςμεφουν από 

προκαταλιψεισ και δογματιςμοφσ και ανυψϊνουν πνευματικά και 

πολιτιςτικά τθν κοινωνία μεταδίδοντασ τθν αλικεια, τθ γνϊςθ και τθν αρετι. 

Παρεμβαίνουν ςτα εκπαιδευτικά πράγματα, αναβακμίηοντασ τα 

προγράμματα ςπουδϊν και ςυντελϊντασ ςτθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων 

ανκρϊπων (ανκρωποκεντρικι παιδεία). 

 

 Εκδιλωςθ ζμπρακτου ενδιαφζροντοσ για τα προβλιματα που 

ταλανίηουν τθν ανκρωπότθτα και προςπάκεια για άμβλυνςι τουσ …… 

ζλεγχοσ κάκε εξουςίασ …… ςτθλίτευςθ των κακϊν χειριςμϊν των πολιτικϊν 

κομμάτων …… προάςπιςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων (καταπολζμθςθ ανιςότθτασ, εκμετάλλευςθσ, μιςαλλοδοξίασ, 

εκνικιςτικϊν προκαταλιψεων / προςταςία τθσ ειρινθσ) …… αναβάκμιςθ 

πολιτικισ ηωισ (περιςτολι τθσ δθμαγωγίασ, τθσ μαηοποίθςθσ, του λαϊκιςμοφ, 

του πατερναλιςμοφ) 

ΕΠΙΛΟΓΟ: (Επιςιμανςθ – Δεοντολογία) Η ιδιοτζλεια και ο αμοραλιςμόσ τθσ 

ςφγχρονθσ εποχισ δεν κα πρζπει να αποτελεί πλζον το άλλοκι των 

διανοουμζνων για τθν αποςταςιοποίθςι τουσ. Οφείλουν να παραμερίςουν 

κάκε ελιτίςτικθ νοοτροπία προκειμζνου να υπθρετιςουν τον άνκρωπο και να 

γίνουν εγγυθτζσ προόδου και ευθμερίασ του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ. 
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